
Uitgave van Stichting Kat in Nood
Jaargang 38 • Nummer 1 • Juli 2018



3

Geachte donateurs
Afgelopen juni was het alweer acht jaar geleden dat onze organisatie verhuisde van Lauwerzijl 
Groningen naar Drachtstercompagnie Fryslân. De tijd staat niet stil. We hebben in deze acht 
jaren een enorme ontwikkelingsgroei gemaakt en dit proces is nog steeds gaande. In het vorige 
Zwervertje schreef ik over plannen om nog twee gebouwen bij te bouwen. Ik kan u dan ook 
met heel veel trots melden dat de vergunning zo goed als rond is en wij hopelijk dit jaar nog 
kunnen starten met onze laatste uitbreidingsfase. Bijzonder om tijdens dit proces van wet- en 
regelgeving de waardering voor onze organisatie te voelen. Voor ons een teken dat we goed bezig 
zijn en de ingeslagen weg moeten blijven volgen. 

Wat elke keer prachtig is om mee te mogen maken zijn 
de katten die bij ons binnen komen met het stempel 
‘onplaatsbaar’ en dit stempel na enkele maanden kwijt 
zijn. Bange (of zogenaamde wilde) katten die bijdraaien, 
katten met gedragsproblemen waarbij het probleem 
verdwijnt en medische problemen die opgelost worden. 
Ons team heeft na al die jaren op vele vlakken bijzonder 
veel kennis in huis. Hierdoor weten wij veel te bereiken, 
dat vaak weer leidt tot een herplaatsing. Een mooiere 
beloning kunnen wij niet krijgen. Als recent voorbeeld 
noem ik poes Yazz die werd aangeboden als een 
onzindelijke en ‘boze’ poes. Menig opvang had haar al 
geweigerd aangezien ‘een onzindelijke boze poes niet 
herplaatsbaar is’. Onzindelijkheid ontstaat echter niet 
zomaar en negen van de tien keer zit hier een medisch 
en/of gedragsprobleem achter. Zo ook bij Yazz. Zij 
had een enorme blaasontsteking. Deze was duidelijk 
ontstaan door de hoeveelheid stress die ze had in 

haar oude woonomgeving. Een zeer veel voorkomend 
probleem onder katten. Geen wonder dat ze in het 
contact ook niet altijd even leuk was. Yazz is bij ons in 
een rustige ruimte gezet en moest duidelijk ‘ontstressen’. 
Na enkele weken hadden wij weer een leuke mooie poes 
voor herplaatsing die nergens meer last van had. Yazz 
is herplaatst bij iemand die haar precies dat kan bieden 
wat nodig is. Ik weet zeker dat er zonder ons niks van 
een poes als Yazz terecht was gekomen. Na zoveel jaren 
en zoveel katten ben je dan nog steeds trots. 

De vraag om hulp die ons bereikt, lijkt dan ook steeds 
meer gericht op onze doelgroep. In het verleden 
werden wij voor van alles en nog wat benaderd. Nu 
gaat het negen van de tien keer echt om de moeilijk- 
tot niet herplaatsbare kat. Hier constateren wij ook 
een negatieve ontwikkeling, want het aantal katten 
met serieuze gedragsproblemen neemt enorm 
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toe. Veel reguliere asielen weigeren deze dieren 
waardoor ze richting de particuliere opvangen gaan. 
Gedragsproblemen bij honden worden veel sneller 
gezien als maatschappelijk probleem, waardoor er 
eerder maatregelen worden genomen. Er is meer 
voorlichting en het cursusaanbod rondom gedrag en 
hoe problemen te voorkomen, is enorm. Bij de kat is 
nog weinig aandacht voor informatievoorziening of 
trainingen. Veel gedrag is te voorkomen en ontstaan 
gedrag is bij te sturen, maar wel met hulp. In een eerder 
Zwervertje hebben wij al eens over de invloed van 
leeftijdgenoten op de ontwikkeling geschreven. Veel 
mensen zien hier het nut niet van in of willen geen 
kosten maken waardoor de kat bij ons aangeboden 
wordt. Deze stroom is zo groot dat ook wij helaas steeds 
vaker nee moeten zeggen. Katten die bijvoorbeeld 
onmogelijk zijn met andere katten zijn bij ons echt niet 
op hun plek. Het is fijn om te merken dat steeds meer 
asielen niet meer kittens alleen plaatsen. Dit is een zeer 
veel voorkomende oorzaak van gedragsproblemen op 
latere leeftijd. 

Opvallend is het aantal kittens tot nu toe. Uiteraard 
hebben we ze wel, maar het aantal ligt weer lager dan 
vorig jaar. De kittens die wel bij ons terecht komen zijn 

meestal afkomstig van particulieren waar de nodige 
problemen spelen. Te veel katten, slechte socialisatie en 
ga zo maar door. De sterilisatie van de moederpoezen 
en het castreren van de katers is voor ons altijd het 
belangrijkste. Voorkomen is beter dan genezen. De 
kittens zorgen even voor flink wat werk, maar gelukkig 
hebben wij hele fijne en kundige gastgezinnen die zich 
hier goed mee redden. 

De kerstmarkt van vorig jaar december was 
wederom een enorm succes. Veel bezoek, een totale 
leegverkoop en vooral een hoop gezelligheid. Ook de 
bloemenmarkt in mei was een groot succes. Het aantal 
verkochte planten lag weer hoger dan vorig jaar wat 
de totale opbrengst tot een prachtig bedrag bracht. 
Van deze opbrengst hebben wij, met nog een stuk 
extra sponsoring, een flink aantal krabpalen kunnen 
vervangen. 

Ons team groeit langzaam. Natuurlijk haken er mensen 
af als ze bijvoorbeeld een betaalde baan krijgen. Voor 
de rest is het verloop laag. Ook in dit nummer weer een 
interview. Deze keer met Lydia die al heel wat jaren bij 
ons helpt. Twee van onze stagiaires moesten als opdracht 
gedurende hun stage een evenement organiseren. Zij 

hebben gekozen voor een ‘vrijwilligerswervingsdag’. 
Mensen kregen op deze dag een presentatie, een 
uitgebreide rondleiding en een tasje met informatie 
mee naar huis. Een leuk idee dat zeker voor herhaling 
vatbaar is. Het heeft ook een aantal nieuwe vrijwilligers 
opgeleverd en daar was het ten slotte om te doen.

Op 16 juni hebben wij afscheid moeten nemen van een 
vrijwilliger die bijna acht jaar voor ons heeft gewerkt. 
Liz Brouwer zat in een rolstoel en was te vinden in de 
wasruimte. In het begin was ze er meerdere dagen in de 
week, de laatste maanden nog een a twee keer. Liz was 
ziek en ondanks haar vechtlust is ze op 11 juni overleden. 
Wij gaan haar erg missen.

Halverwege het jaar vindt de herkeuring plaats door het 
‘Keurmerk Goed Besteed’. Wanneer een goed doel het 
‘Keurmerk Goed Besteed’ heeft, kunnen mensen ervan 
op aan dat er toezicht plaats vindt op de genoemde 
organisatie. Dan weet men dat er controles zijn op 
het bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving 
en verslaglegging van het bewuste goede doel. Het 
is inmiddels voor het negende jaar op rij dat wij dit 
keurmerk krijgen en ook hier zijn wij trots op. Wij willen 
dat onze donateurs kunnen vertrouwen dat er met hun 
geld datgene gedaan wordt waar zij het voor gegeven 
hebben. 

In het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) hebben wij enkele 
aanpassingen gemaakt in onze werkwijze en is een 
verklaring opgenomen op onze website. 

Het voorjaar en de zomer zijn erg goed begonnen. 
De katten genieten enorm van het buitenleven. Wij 
verwachten dat de rest van het jaar net zo succesvol zal 
zijn. Ik blijf tegen iedereen zeggen die nog nooit bij ons 
geweest is: Kom een keer langs! Niets mooier dan onze 
organisatie met al haar bewoners in het echt te bekijken. 
Ik wens u allemaal een hele fijne zomer toe en hopelijk 
tot ziens.

Vriendelijke groeten,

Rixt Jellesma

Misschien heeft u hem al eens voorbij zien komen, maar 
wij hebben sinds kort een eigen verjaardagskalender. 
Hoe leuk is het om elke maand naar een prachtige foto 
van één of meerdere van onze bewoners te kijken. 

De kalender kost 10,- euro en aangezien wij in de 
aanschaf flink gesponsord zijn door www.fotofabriek.
nl houden wij per kalender nog een leuk bedrag over. 
Uiteraard komt dit weer ten goede aan onze bewoners. 

U kunt de kalender tijdens een bezoek bij ons kopen, 
maar we kunnen er ook één opsturen. In dat geval 
komen er nog verzendkosten bij. 

Mocht u interesse hebben kunt u ons bellen op 0512-
300664 of mailen via info@katinnood.nl

Vergeet nooit 
een verjaardag



6 7

Chef’s special
Elk jaar blijft een redelijk aantal katten, gevangen tijdens TNR-actie’s, bij de stichting wonen. Om verschillende 
redenen vinden wij dat ze niet meer terug moeten naar waar ze vandaan kwamen. Soms heeft dit een medische 
oorzaak, maar we zien ook vaak ‘iets’ in hun gedrag waardoor we ze een kans willen geven. Alleen de echte 
‘wilderikken’ gaan terug. De twijfelgevallen hebben het bij ons beter. Zo ook kater Chef. 

de tijd van zijn leven in het kittenverblijf. Soms lagen ze 
met z’n zessen bovenop hem. Toen de kittens allemaal 
geplaatst werden was Chef alleen en kwam de vraag: wat 
nu? 

Ik vond Chef een ernstig leuke kat en toen mijn collega 
het voorzetje gaf dat hij wel bij mij kon wonen, was ik 
om. Chef ging mee naar huis. Het leuke van dit type 
kat is, dat je door de sociale basis, ontzettend veel 
vertrouwen bij ze kunt winnen. Bij de ene kat duurt dit 
uiteraard wat langer dan bij de andere. Chef nam zijn 
tijd, maakte op de stichting al kleine stapjes vooruit, 
maar toen hij eenmaal door had wat er bij mij te halen 
viel werden dit reuzesprongen!

De eerste dagen dat Chef bij mij woonde verbleef hij in 
een bench. Hij moest wennen aan de nieuwe omgeving 
en aan de andere huisgenoten. Toen dit goed ging, heb 
ik het deurtje opengezet. Al snel was Chef dikke maatjes 
met één van mijn andere katers en liep onafscheidelijk 
achter hem aan. Mijn bed is de favoriete plek van mijn 
andere kater en werd dit ook voor Chef. Hij vertrok 
zodra ik mijn gezicht liet zien, maar ja… het is wel mijn 
bed, daar moest hij dan maar aan wennen. Al snel 
kreeg hij door dat zijn vriendje wel bleef liggen en zich 
tot ‘kwijlens’ toe liet kriebelen en knuffelen door mij. 
Op een morgen werd ik wakker en lag tot mijn stomme 
verbazing Chef aan het voeteneind. Zodra ik mijn tenen 
bewoog vloog hij weg. De ochtenden erna zorgde ik 

ervoor dat ik rustig bleef liggen waardoor Chef steeds 
een beetje hoger schoof. Hij aanschouwde met een 
ernstige neus, hoe ik met de andere katten knuffelde. 
Zelf durfde hij niet. Als ik mijn hand naar hem uit stak, 
kwam zijn pootje langzaam omhoog en kon ik een pets 
verwachten. Toch probeerde ik dit iedere dag even een 
keer. Gewoon om te kijken of hij er al bijna klaar voor 
was. 

Toen kwam de dag dat hij even durfde te ruiken. Dat was 
echt een magisch moment. Ik mijn telefoon in de aanslag 
om bewijs te maken en dit bij Rixt in te leveren. Hij rook 
aan mijn vinger!!!  Vervolgens hief hij dan wel zijn pootje 
weer…
Chef maakte steeds meer (kleine) stapjes vooruit en 
tijdens zo’n volgende stap durfde hij ineens een kopje 
tegen mijn hand te geven.  Dit was weer zo’n magisch 
moment en langzaam maar zeker zag ik zijn ‘knopje’ 
verder omgaan. Ik mocht zijn kopje aaien, maar verder 
nog niet en alleen als hij begon met kopjes geven. Als 
ik hem ergens anders probeerde aan te raken keek 
hij verschrikt om met een blik alsof ik hem net had 
gebrandmerkt. Chef kroop steeds wat meer omhoog 
in bed en ging stijf tegen me aanliggen. Verschillende 
pogingen om hem verder te aaien resulteerde soms 
nog in het pootje dat omhoogging, maar die momenten 
werden steeds minder.  

Chef heeft hierna steeds grotere stappen gemaakt en 
inmiddels mag ik hem overal aaien en kriebelen. Hij 
durft kopjes tegen mijn gezicht te geven en accepteert 
kleine kusjes. Als die te luid zijn dan krijg ik nog wel 
eens de ‘brandmerk-blik’ van hem waar ik acuut van in 
de lach schiet. Hij slaapt iedere nacht samen met zijn 
kattenvriendje bij me en geniet met volle teugen van de 
kriebels en knuffels. Nog altijd groeit zijn vertrouwen. 
Als hij een keer niet wil, dan is dat ook goed. Ik was al 
blij met de Chef zoals hij bij mij kwam. Een grappige 
stoere kater, die het verleden niet zo mee had zitten. Het 
enige wat ik hem wil geven is een liefdevol thuis, met 
een warm mandje en een vol bakje eten.  Alles wat erbij 
komt, is een geschenk.

Pietsje

Hij is één van de katten die wij vorig jaar op het 
industrieterrein van Drachten vingen. Een prachtige, 
grote blauw met witte kater die zijn staart mist. Bijzonder 
was dat deze amputatie heel netjes was. Dit kon bijna 
niet buiten zijn gebeurd. Ook was Chef al gecastreerd, 
maar had geen teken van TNR (chip of eartip). Had hij 
misschien toch ooit ergens in een huis gewoond? Hoe 

dan ook, op het industrieterrein leven was niets voor 
hem en tijdens zijn observatieperiode in quarantaine, 
leken wij echt iets van een sociale basis te zien. Hij vond 
ons allemaal nog doodeng, maar had wel een mate 
van nieuwsgierigheid over zich en was vooral dol op de 
andere katten. Met name bij de kittens ontpopte hij zich 
als een ware vader. Hij had vorig jaar zomer dan ook 
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Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij Kat in Nood? 
Ik ben half Juli van 2011 begonnen bij Kat in Nood. Bij de 
kennismaking kwamen mijn moeder en begeleider ook 
mee. Mijn moeder heeft toen hun kat Karel geadopteerd.

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij Kat in 
Nood?
Ik werkte eerder bij een zorgboerderij, maar vond het 
vee niet zo leuk. Ik wilde wel graag met dieren werken, 
honden of katten. Mijn begeleider heeft daarop een 
aantal organisaties aangeschreven en Rixt van Kat in Nood 
was eigenlijk de enige die reageerde.

Wat vind je leuk aan het werken bij Kat in Nood? 
Ik ben heel graag tussen de katten en met de collega’s. Er 
is een hele fijne sfeer. Ik vind het ook fijn dat ik altijd bij 
het vaste team terecht kan. Ze zijn erg begaan met je.

Wat zijn je voornaamste taken bij Kat in nood?
Ik maak verblijf 7 en 8 schoon. Op dinsdag 8 en op 
donderdag 7. Van onder tot boven maak ik alles schoon. 
Ook geef ik de alle katten die willen aandacht.

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier? 
Ja, ik heb twee katten. Een Poes Romy en een kater Skay.

Heb je zelf één of meerdere katten als huisdier?
Ik heb nu nog twee katten. Ik heb er wel veel meer gehad, 
acht in totaal. Afgelopen jaar zijn er drie overleden. Dat 
was wel erg verdrietig. Er mogen van mij wel weer wat 
katten bij nu. 

Heb je een favoriete kat bij Kat in Nood? Zo ja, 
waarom?
Utah, Pascal, Trix, Maussie, Kenzo en Shira. Ze zijn allemaal 
heel lief en willen graag aandacht en dat vind ik wel heel 
fijn. Shira was in het begin nog wat banger, maar komt nu 
ook wel en eet lekker. Ze is heel lief.

Is er een kat die inmiddels herplaatst is of overleden 
die je nu nog mist en waarom? 
Francien, die at altijd met haar pootje. Ze was altijd enorm 
lief. Helaas inmiddels overleden. Ook Lara mis ik nog wel, 

ook een enorm lief poesje. Zij is geplaatst. Rocky was ook 
een schat, die heeft al eens tegen mijn broek geplast en 
had vaak ruzie met Maupie. Beide zijn er niet meer, maar 
nog altijd in gedachten.

Is er een situatie of actie door Kat in Nood die jou 
het meest is bij gebleven?De eerste Open Dag met 
Kerstmarkt! Ontzettend veel mensen en gezelligheid, dat 
was echt heel erg leuk! Er kwamen veel donateurs en 
adoptanten en ook mensen voor een katje kijken.
Ook de opening van de nieuwbouw, dat was een mooie 
ervaring. Daar waren erg veel mensen!
 
Heb je zelf nog toevoegingen of opmerkingen?
Lydia benoemt de dingen die ze zelf heeft mee gemaakt 
in haar leven. Ik vind het erg fijn dat ik altijd terecht kan 
bij het team van Kat in Nood. Ik kan altijd contact met 
jullie maken. Er wordt goed om je gedacht en voor je 
gezorgd. Je wordt als persoon goed geholpen, maar ook 
de katten worden er erg goed geholpen! Kat in Nood is 
een paradijs, ik vind het werkelijk een gouden plek!

Een gouden plek
Zoals in het Geachte Donateurs al is aangekondigd deze keer een interview met Lydia Venhuzen (28).

De aanhouder wint
Eind februari, toen het even flink koud was in Nederland, kregen wij een vraag van een goede 
collega. Zij was weer benaderd door een andere opvang. Er liep ergens een schuwe magere 
lapjespoes en de mensen die haar waren gaan voeren maakten zich zorgen om haar. 

Haar vacht was vervilt en ze leek al flink op leeftijd. Ze 
kwam elke dag voor een hapje, maar maakte dat ze weg 
kwam als iemand te dichtbij kwam. De mensen hadden 
al diverse organisaties om hulp gevraagd, tot nu toe 
zonder resultaat. Onze collega vroeg of wij misschien 
konden helpen. Nog dezelfde dag hebben wij telefonisch 
contact gehad en hebben de mensen een vangkooi 
opgehaald. Telefoonnummers uitgewisseld en de hoop 
uitgesproken dat ze snel gevangen zou worden. Het zou 
die week fors gaan vriezen.

Eén dag later kwam het telefoontje waar we op hadden 
gehoopt. Ze was gevangen! Eenmaal op de stichting 
schrokken wij. Wat was dit vrouwtje mager. Wij schatten 
haar op een jaar of 16-17. In de vangkooi was ze nog wat 
schuchter, maar eenmaal in de quarantainekooi bleek ze 
enorm aanhankelijk. Deze poes was mensen gewend en 
was om wat voor reden dan ook op zichzelf aangewezen. 

Wij plaatsten ons verhaal op Facebook en een dag later 
kregen wij een berichtje van iemand die haar meende te 
herkennen. Er werden foto’s gemaild en aangezien ons 
oude dametje een hele duidelijke tekening had, werd 
het al snel duidelijk dat het hier om de 17-jarige Binkie 
ging. En Binkie… was al ruim twee jaar vermist. Ze was 
tijdens een verhuizing vermoedelijk in een (verhuis)busje 

gesprongen en op een totaal andere plek er weer uit 
gesprongen. 

In twee jaar tijd kan veel gebeuren, zo ook bij de baasjes 
van Binkie. Een scheiding, een onzekere werksituatie 
en de aanwezigheid van andere dieren. Daar kwam nog 
bij dat Binkie niet meer een gezonde jonge kat was. Wij 
wisten inmiddels dat ze beginnend nierfalen had en ook 
in haar bek zat een nare woekering. Binkie had speciale 
voeding en medicatie nodig voor de laatste fase van haar 
leeftijd. In goed overleg is besloten dat Binkie bij ons 
bleef wonen. 

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en Binkie 
doet het nog steeds geweldig en wij genieten met volle 
teugen van haar. Met haar fragiele lijfje komt ze overal 
en zit het liefst op je schouder. Ze is ontzettend lief en 
haalt haar gemiste jaren in sneltreinvaart in. 

Binkie haar verhaal geeft maar weer aan dat je vaak even 
moet doorzetten. Uiteindelijk lukt het altijd om een kat 
te vangen. En als je dan achter het hele verhaal kunt 
komen ben je extra dankbaar dat het gelukt is. 

Met dank aan Bram Bekkema en Tine Stoker die haar zijn 
blijven voeren.
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Moederloze kittens???
De zomer gaat voor elke opvang samen met grote hoeveelheden gevonden kittens. De 
Dierenbescherming is zelfs een grote campagne op sociale media gestart omdat de kosten voor 
de opvang van kittens erg hoog kunnen zijn. Hoe komt het toch dat er altijd zoveel kittens worden 
gevonden? Als ze ergens in een doos of tas opduiken is het vrij duidelijk, maar hoe vaak lees je 
niet dat er kittens in een tuin of schuurtje gevonden worden. Er staat dan bij: ‘moederpoes is niet 
meer in de buurt’. Maar is dit echt zo?

De situaties die wij, en enkele collega’s, hierin meemaken 
zijn behoorlijk zorgwekkend. Plaatsen waar jaren achter 
elkaar kittens worden opgehaald. Een moeder wordt 
nooit gezien, laat staan gevangen. En toch leert de 
ervaring dat ze vrijwel altijd in de buurt is. Het is een 
kwestie van geduld en goed materiaal om ook haar te 
vangen. En uiteindelijk is dan het ‘probleem’ pas echt 
opgelost. 

Veendam
In mei kregen wij een melding vanuit Veendam. In een 
tuin leefden drie schuwe poezen die jaar in jaar uit 
nesten kregen. De dierenambulance kwam de kittens 
halen maar de poezen werden nooit gevangen. In het 
asiel komen deze kleintjes binnen als ‘moederloze 
kittens’ maar de werkelijkheid ligt heel anders. Deze 
kleintjes hadden echt voorkomen kunnen worden.
Met behulp van een collega werden de moeders in een 
paar uurtjes gevangen. Goede vangkooien, afspraken 
met de bewoners en een beetje geduld zorgen altijd 
voor succes. Na de sterilisatie zijn de dames weer terug 
gegaan omdat hun leven in deze straat en tuin, waar ze 
dagelijks gevoerd worden, prima is. 

Franeker
Een medewerker van een bedrijf zocht begin juni 
contact met ons omdat het de zoveelste keer was dat 
er een nestje kittens op het terrein was gevonden. 
De ambulance was gebeld en had de kleintjes weer 
opgehaald. In het asiel opnieuw een nestje ‘moederloze 
kittens’. Tenenkrommend zo’n verhaal want juist als 
een nestje gevonden wordt heb je ‘munitie’ om de 
moederpoes ook te vangen. Een moeder laat haar 
kittens nooit lang alleen. Wij werken met vangkooien en 

aansluitkooien. De kleintjes worden in een aansluitkooi 
gelegd en de vangkooi wordt er voor geplaatst. 
Vervolgens moeten we even geduld hebben. Moeder 
komt echter altijd tevoorschijn en loopt uiteindelijk de 
kooi in om bij haar kleintjes te komen. 
In dit geval waren de kleintjes al een paar dagen weg 
en werd het een stuk moeilijker. Gelukkig was de 
medewerker al op het idee gekomen om wat eten neer 
te zetten en ook voor eten komen katten vaak weer 
terug. Met behulp van een vangkooi is het na een paar 
dagen alsnog gelukt om de moederpoes te vangen. Ook 
zij is na de sterilisatie weer fijn terug gegaan.

Andersom kan ook gebeuren. Dat wij een moederpoes 
vangen die zogend blijkt te zijn. Dit is een hele lastige 
situatie. Aan de staat van de tepels kunnen we een 
redelijke inschatting maken van de leeftijd van de kittens. 
Als deze net geboren zijn gaat moeder weer los. Dit is 
anders niet verantwoord. Blijven voeren rond de plek 
waar ze gevangen is, zorgt er vrijwel altijd voor dat ze 
in een latere fase alsnog met haar kleintjes gevangen 
kan worden. Een tamme moeder krijgt van ons een 
gps-tracker om. Hierdoor kunnen wij het nestje op twee 
meter nauwkeurig vinden. Als de tepels duidelijk door 
oudere kittens gebruikt worden gaan we op onderzoek 
uit. Zo ving Jolanda begin mei een poes en een kater 
waarvan de poes zogend was. Ze waren gevangen bij 

een woning waarvan de mensen dachten dat ze van een 
boerderij afkomstig waren. Maar zoals eerder gezegd 
gaat een moeder nooit ver weg bij haar kleintjes. Wie 
met katten werkt leert denken als een kat en Jolanda had 
al snel een aantal plekken in haar hoofd waar ze konden 
zitten. En aangezien mama weg was zou het niet lang 
duren voordat ze met hun hongerige buikjes tevoorschijn 
kwamen. En idd…. een dag later lieten vier neusjes zich 
zien waarvan er drie al snel gevangen werden. Nummer 
vier was extra lastig en zelfs na een paar uur dacht dit 
meneertje er niet aan om stappen richting vangkooi te 
maken. Wat wij in zulke gevallen doen is een broertje/
zusje in de bewuste aansluitkooi zetten. Deze begint 
vaak te miauwen waardoor het nog te vangen kitten 
tevoorschijn komt. Omdat hij graag bij zijn broertje/zusje 
wil zijn loopt hij alsnog de vangkooi in.

Bij diverse boerderijacties hebben wij moederpoezen 
met behulp van dergelijke constructies kunnen vangen. 
Het is even doorzetten maar de enige methode om 
het ‘probleem’ daadwerkelijk op te lossen. Het zou 
een wereld van verschil maken als elke opvang en/of 
dierenambulance een dergelijke aanpak zou hanteren. 

Uiteraard doen wij deze acties negen van de tien keer 
met behulp van ons Otje Potje!
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ZOOPLUS bedankt!
Er zijn vele sites op internet waar je tegenwoordig 
terecht kunt voor je huisdier. Ook wij bestellen via 
internet. Toch is niet iedereen bereid iets extra’s te doen 
voor een stichting als de onze. Jammer, want zoiets lijkt 
ons ontzettend goed voor je naam. 
De site die, los van een prachtige korting, nog allerlei 
extra acties onderneemt is Zooplus. Zo spaar je punten 
als je iets bij hen besteld. Deze punten kun je zelf 
gebruiken, maar je mag ze ook doneren aan een goed 
doel. 
In de maanden oktober en november was onze stichting 
het goede doel en het aantal punten dat gedoneerd 
werd was ronduit fantastisch!! Wij konden onze wensen 
aangeven en op basis hiervan heeft Zooplus een pakket 
samengesteld. Wij stonden op de dag van levering met 
onze mond vol tanden. Wat een spullen!
Zooplus: Nogmaals heel erg bedankt!!

Een bijzondere wens
Vanuit een zorginstelling kregen wij in april een 
bijzonder verzoek. Eén van hun bewoners, een oudere 
dame in een rolstoel, had een wens in de zogenaamde 
wensboom gehangen. Zij wilde heel graag een kijkje 
nemen in onze opvang. Hoe bijzonder! 

De afspraak werd gemaakt en op maandag 23 april 
kwam mevrouw met twee begeleiders. Het werd een 

leuke rondleiding waarin ze volop genoot. Voor ons 
hartverwarmend om te zien. Het bezoek kreeg een 
bijzonder einde toen wij een check aangeboden 
kregen. Ze hadden een inzamelingsactie bij de 
instelling gedaan en konden ons een prachtig bedrag 
schenken. 

Namens onze katten nogmaals: Heel erg bedankt!!

Soms loopt het leven

Wij krijgen vrijwel dagelijks aanvragen om katten tegen gereduceerd tarief, en veelal gratis, 
te castreren of steriliseren. Onze dierenartsprogramma’s puilen uit en de bodem van het Otje 
Potje is te vaak in zicht. Hierdoor staan we niet altijd meteen vooraan bij een zoveelste (gratis) 
hulpaanvraag. En toch werken we vaak met ons hart in plaats van met ons hoofd. Zo ook bij een 
hulpvraag vanaf een boerderij in onze regio. De boer was overleden, de woning verkocht, maar 
er liepen nog een aantal katten rond. Geen van allen gesteriliseerd of gecastreerd en overwegend 
schuw. De nieuwe bewoner wilde de dieren niet overnemen. 

Eenmaal ter plekke hoor je de verhalen van de 
familieleden en ondanks dat je denkt alles nu wel een 
keer gehoord te hebben, zijn er situaties die je opnieuw 
raken. Deze boer was namelijk zijn leven lang een 
enorme dierenliefhebber. Van jongs af aan had hij altijd 
dieren rond zijn huis en stak hij zijn ziel en zaligheid in 
hun zorg. Zijn boerderij werd een soort ‘dumpplek’ voor 
mensen die van hun dieren af moesten. De boer deed 
zijn deur altijd open, dieren werden zelfs tot aan zijn 
drempel afgeleverd. Alles werd tot in de puntjes verzorgd 
en de dieren kwamen nooit iets tekort. Hij werd door de 
buurt de hemel in geprezen voor zijn geweldige daden. 
Veel geld had hij niet en wat hij had ging op aan zijn 
dieren.

Helaas kwam er een kantelpunt en ging het uit de hand 
lopen. De tijden veranderden… Het aantal dieren werd 
te veel en de zorg was in zijn eentje niet meer te doen. 
Het groeide hem boven zijn hoofd en de omwonenden 
begonnen te klagen. Hij werd niet meer de hemel in 
geprezen, sterker nog, er werd enkel nog met een 
vinger naar hem gewezen. Het duurde niet lang voor 
zijn koeien in beslag werden genomen. Niet veel later 
volgden zijn geiten, kippen, pony’s, ganzen, en een deel 
van zijn konijnen. Ik kan me alleen maar inbeelden hoe 
de leefomstandigheden voor deze dieren op dat moment 
waren, ongetwijfeld vreselijk. En toch… er bleef ook 
een gebroken man achter. Hij deed zo zijn best, gaf op 
zijn manier alles, maar dat was niet genoeg. Uiteindelijk 

is alles waar hij voor leefde in een tijdsbestek van een 
aantal jaren van hem afgenomen en is hij er, volgens zijn 
familie, nooit meer bovenop gekomen. 

We hoorden dat een aantal jaren geleden een instantie 
heeft geprobeerd om de katten te steriliseren of 
castreren. De boer saboteerde de vangkooien, gaf de 
katten eten buiten de kooien en deed de kooien dicht 

anders dan gepland
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zodra de medewerkers het terrein af waren. Uiteindelijk 
heeft men het opgegeven. Toen ik vroeg waarom dit 
gebeurde, was het antwoord van het familielid eigenlijk 
heel simpel. Hij was als de dood dat het enige dat hij nog 
had, zijn katten, hem ook zouden worden afgenomen. De 
boer is overleden aan de gevolgen van hartproblemen.
Dit soort verhalen raken mij en houden me bezig. 
Zou het anders zijn gegaan als hij de juiste hulp had 
gekregen? Als hij op een andere manier benaderd was? 
Het zullen altijd vragen zonder een antwoord blijven. 

De veertien katten die er nog liepen zijn allemaal 
gevangen. Er liepen ook nog twee konijnen en een 

haantje (die tot mijn grote ergernis steeds de vangkooi 
in liep). Dit drietal heb ik ook meegenomen en zij zijn via 
andere opvangen herplaatst. 

De katten zijn behandeld en gecastreerd/gesteriliseerd. 
Een aantal zijn herplaatst op een andere boerderij 
en een aantal woont bij ons op de stichting. Ze ogen 
allemaal gelukkig en wij hopen dat we met onze hulp 
dit trieste levensverhaal toch een ‘mooi’ einde hebben 
kunnen geven.  

Jolanda

Als u de verhalen in het Zwervertje leest, valt de naam 
van het Otje Potje regelmatig. Er komen bijna wekelijks 
vragen om hulp op ons pad waarbij de financiën het 
grote struikelblok zijn. Vrijwel alle TNR-acties die wij 
uitvoeren bekostigen we zelf. Het gaat hierbij vaak om 
katten die ergens zijn komen aanlopen. Veel mensen 
vinden het (gelukkig) niet erg dat de dieren er lopen, 
maar willen er ook niet te veel werk van hebben. Geld 
betalen voor een sterilisatie of castratie gaat nog weer 
een stap verder en de meesten haken af als dit ter sprake 
komt. Omdat wij het belang van de ingreep te groot 
vinden bekostigen we het dan maar zelf. 

Naast deze acties zijn er in de eerste helft van dit jaar 
weer de nodige katten op ons pad gekomen die geholpen 
moesten worden. Dit kon dankzij ons Otje Potje.

Terror Jaap
Deze zwarte schone kreeg zijn naam door de bewoners 
van de buurt die hij al jaren onveilig maakte. Hij vocht 
veel, sproeide waar hij maar kon en als men hem weg 
probeerde te jagen viel hij rustig armen en benen aan. 
Toen deze meneer ons telefonisch aangeboden werd, 
moesten ook wij even slikken. Meestal vallen verhalen 
mee, maar stel dat hij echt ‘terror’ was... 

De praktijk blijkt gelukkig weer 200% mee te vallen. 
Jaap is een verschrikkelijke lieverd die heel wat jaren 
aan knuffelen heeft in te halen. Naast de castratie, zijn 
scheerbeurt en de behandeling tegen diverse soorten 
ongedierte bleek Jaap ook nog een breuk te hebben. Er 

Otje Potje Medische zorg voor katten 

zonder ‘portemonnee aan de 

staart’
Het ‘Otje Potje’ is ontstaan na een actie op onze 

Facebook-pagina om geld in te zamelen voor Otje. Door 

een ongeluk moest hij een operatie ondergaan, maar 

zijn eigenaar had hier geen geld voor over. Ondanks 

een zware operatie is het toen niet gelukt om het leven 

van Otje te redden. Ter nagedachtenis aan hem is een 

speciaal fonds opgezet waarmee dieren die medische 

hulp nodig hebben, maar geen ‘portemonnee aan hun 

staart hebben hangen’ geholpen kunnen worden. Helaas 

komen we dit te vaak tegen. 

Wilt u ook bijdragen aan het ‘Otje Potje’ dan kunt u een 

gift storten op onze rekening: NL75 INGB 0003 8843 93 

Vermeld dan bij uw gift duidelijk ‘Otje Potje’. Wij zullen 

uw bijdrage dan ook uitsluitend hier voor gebruiken. 
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zat een scheur in zijn buikvlies waardoor een deel van 
het buikvet, met af en toe een stukje darm, naar buiten 
stak. 

Het trieste van dit verhaal is dat er al heel lang melding 
werd gemaakt van Jaap. Maar omdat hij lastig te vangen 
was bleef het bij een melding. Het gevolg is dat Jaap 
veel te lang ongecastreerd rondgelopen heeft. Als gevolg 
van het vele vechten is Jaap besmet met het FIV-virus. 
Gelukkig heeft hij nergens last van en we weten dat 
katten jarenlang als drager rond kunnen lopen zonder 
last te krijgen. Daarom gaan we toch proberen een eigen 
huisje voor hem te vinden. Jaap is er helemaal klaar 
voor!  

Kitty en Karel
Als mensen besluiten huisdieren aan te schaffen moeten 
ze hun verantwoordelijkheden kennen. Het klinkt zo 
mooi, maar in de praktijk loopt het vaak anders. Wij 
werden telefonisch benaderd door het baasje van 
Kitty en Karel en de ernst van hun situatie was meteen 
overduidelijk. Door omstandigheden zaten deze mensen 
in zware financiële problemen. De zorg voor hun 
twee katten was niet meer op te brengen. Kitty kreeg 
doorlopend nestjes en was lichamelijk helemaal op. Karel 
was een magere kater die al eens aangereden was en als 
gevolg hiervan zijn kop altijd scheef hield. 

Wat waren we blij toen we deze dieren konden 
opnemen. Ze waren heel erg mager en je kreeg acuut 
jeuk van het aantal vlooien dat ze bij zich droegen. We 
hebben ze behandeld en eerst laten aansterken. Daarna 
gesteriliseerd/gecastreerd, ingeënt en gechipt. Ze zien er 
tegenwoordig prachtig uit. Lekker stevig met een mooie 
glanzende vacht. Er ontbreekt nog maar één ding in hun 
leven en dat is een fijn eigen mandje, groot genoeg voor 
hun beide.

Jet, Loes en Miep
Als je baasje geen familie en amper sociale contacten 
had ben je als kat aan je lot overgelaten als deze plots 
wordt opgenomen. Dit overkwam Jet, Loes en Miep. 
Hun baasje werd met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht en overleed een dag later. De katten zaten in 
de woning en er was niemand die erin kon. De thuiszorg 
wist gelukkig van het bestaan van de dieren en nam 
de moeite dit te melden. Vervolgens was het even een 
zoektocht bij wie ze terecht konden maar de naam ‘Kat in 
Nood’ doet mensen vaak besluiten om met ons te bellen. 

Met behulp van een wijkagent konden wij de woning 
binnen komen. De aangeslagen poezen werden 
gevangen en verhuisden naar Drachtstercompagnie. Jet 
was een relatief jonge dame. Zij paste zich goed aan en 
omdat ze ook niet veel met het andere duo had, hebben 
we haar gelukkig snel kunnen herplaatsen.

Loes en Miep zijn oud. Hun conditie was niet geweldig 
wat vooral kwam door hun slechte gebitten. Ze zijn 
behandeld en doen het gelukkig weer goed. Miep is blind 
en is hierdoor moeilijk plaatsbaar. Loes is dol op Miep, 
dus uit elkaar halen gaan we niet doen. Wij hopen nog 
iemand te vinden die deze twee oude besjes nog een 
fijne tijd wil geven. 

Doortje
Doortje is vermoedelijk achtergelaten door haar vorige 
eigenaar. Ze nam vervolgens haar intrek onder de carport 
van mensen uit de straat. Hier vond ze aansluiting bij 
een schuwe kater. Doortje bleef zelf ook op haar hoede 
waardoor het moeilijk in te schatten was of zij verwilderd 
was of niet. De mensen die het duo eten gaf, wilden geen 
kittens en benaderden ons voor hulp. Met een vangkooi 
werden ze enkele dagen later gevangen. 

Doortje had enorm ontstoken ogen. Er werd ons verteld 
dat ze dit al zo lang had als de mensen haar kenden. 
In de quarantaine kwam Doortje haar ware karakter 
tevoorschijn. Een enorm lieve schat die niets liever 
deed dan knuffelen. Ze bleek een ernstige vorm van 
entropion te hebben. Het ooglid krult hierbij naar binnen 

waardoor de wimpers over de oogbol schuren. Doortje 
is geopereerd en knapte hier enorm van op. Ze werd nog 
knuffeliger en na een paar weken hebben we haar zelfs 
kunnen herplaatsen. De schuwe kater mocht weer terug. 
Hij krijgt eten, heeft een dak boven zijn hoofd en oogt 
zeer gelukkig. 

Truus

Dit oude, ietwat schuwe meisje zwierf al geruime tijd 
in een wijk in de Friese plaats Joure. Ze werd gevoerd 
door mensen die zich haar lot aantrokken. Dit leek 
prima te gaan tot het moment waarop duidelijk werd 
dat ze niet fit was. Ze liet vieze bruine plekken achter 
op haar slaapplek en werd zichtbaar magerder. Toen 
wij benaderd werden kregen wij al snel het gevoel dat 
er iets ernstig mis was met haar. Ze is bij ons gekomen 
en kort daarop door onze dierenarts geopereerd. Truus 
bleek een tumor in haar (nog aanwezige) baarmoeder 
te hebben. Truus is gesteriliseerd waardoor de tumor 
ook meteen verwijderd werd. Na deze ingreep knapte 
ze goed op en bleek ze een heel bescheiden maar 
vriendelijk poesje te zijn die al aardig op leeftijd was. Wij 
vonden een leven op straat niet meer geschikt en waren 
enorm blij toen er iemand langs kwam die besloot haar 
te adopteren. Truus is verhuisd en doet het heel erg 
goed. 

Wederom dank aan iedereen die een bijdrage heeft 
gedaan in het Otje Potje!
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Als alle medewerkers naar huis zijn, loop ik aan het begin 
van de avond nog even langs alle verblijven. Ik heb dan 
standaard een heel erg lekker hapje bij me, maar wie 
hier iets van wil hebben zal toch echt bij me moeten 
komen.  De aanhouder wint, zo ook bij Sjaak.

Het avondrondje

Mijn laatste ronde kan snel gaan (meestal als het 
regent) maar ook erg lang duren. Vooral in de zomer 
als het langer licht is, lijken de uren voorbij te vliegen. 
Ik heb buiten vrijwel altijd de leukste contacten. En wat 
zijn en blijven ze toch leuk… veel bewoners werken 
enorm op mijn lachspieren. Ze komen aanlopen en 
denken maar aan één ding: ‘er ligt daar straks wat 
lekkers’. Als ze dan plots ontdekken dat ik naar ze kijk, 
lijken sommigen bijna een hartaanval te krijgen. De 
eerste keren maken ze meteen rechtsomkeert, maar 
als ze vervolgens ontdekken dat ik niks doe komen ze 
dichterbij. Zo ook Sjaak.

Sjaak is vanaf het begin een erg lachwekkende kater 
geweest door zijn grote ogen. Als hij het spannend 
vindt, krijgt hij hele grote ogen die op stelen lijken 
te staan. Sjaak is een jaar geleden gevangen op het 
industrieterrein in Drachten. Dit gebied blijft een 
‘broeinest’ omdat hier elk jaar weer nieuwe katten 
lopen. Er is weinig medewerking van de bedrijven 
waardoor een goede vangactie lastig te organiseren is.

Vorig jaar vingen wij een aantal katten waaronder 
Sjaak. Bij dit groepje zaten ook een paar tamme katten 
die wij inmiddels hebben herplaatst. Sjaak leek in de 
quarantaines wat op de wip te zitten in zijn gedrag, 
waardoor wij hem niet terug wilden plaatsen. Hij werd 
veel gezien met kater Chef (elders in dit blad kunt u zijn 
verhaal lezen) en omdat Chef aaibaar was hadden we 
ook goede hoop voor Sjaak. Maar toen Sjaak losging in 
een verblijf liet hij zich de eerste weken niet meer zien.
Een jaar verder is Sjaak een ware komiek als de 

afsluitronde begint. Hij is zo stapelgek op wat lekkers 
dat hij mijn komst goed in de gaten houdt. Alleen zijn 
hoofd om het hoekje van het raamkozijn is alweer 
reden tot glimlachen. Vervolgens zit hij voor de deur te 
schreeuwen, net zo lang tot ik binnen ben. Hij wil wat 
lekkers, maar wil niet dat ik hem aanraak. Zijn oplossing 
voor dit probleem is zo snel en zo hard mogelijk slaan 
op dat zakje dat ik bij me heb. Zo zijn inmiddels de 
nodige vlees-klodders in mijn haar en op mijn kleren 
terecht gekomen. Als ik binnen ben geweest ga ik naar 
buiten. Op de vlonders herhaalt zich hetzelfde ritueel, 
aangezien Sjaak zo snel hij kan naar buiten komt voor 
de tweede portie. Buiten is het wat drukker omdat meer 
katten het contact daaraan durven te gaan. 

Als ze allemaal om mij heen zitten te knabbelen kan ik 
af en toe even een hand over Sjaak zijn rug heen halen. 
Dit vindt hij heerlijk, want hij gooit meteen zijn kont in 
de lucht en begint te melktrappelen. Maar dan is het 
net alsof hij zich plots realiseert dat ik degene ben die 
dit waarschijnlijk (weer) doet en springt weg. Hij kijkt 
dan om met een minstens zo grappige blik als voor mijn 
afsluitronde. Als ik mijn hand dan naar hem uitsteek wil 
hij soms even snuffelen, maar meestal krijg ik meteen 
een tik. Wat zijn katten toch hilarische en geweldige 
wezens. 

Rixt
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Bezoek ook eens onze website:

katinnood.nl 

De dierenarts
Donderdag, om de week, is veruit de drukste dag bij de stichting. Het is een komen en gaan van 
mensen en er worden op één dag gemiddeld 40 katten gesteriliseerd/gecastreerd. Dit aangevuld 
met een enkele hond en her en der wat afspraken zorgt voor een vol programma van ’s ochtends 
08.00 tot ’s middags 17.30-18.00.

Dit deel van ons werk is ook erg educatief. Zo volgt 
onze vrijwilligster Lotte momenteel een opleiding 
tot paraveterinair en helpt zij mede hierdoor op de 
donderdag. Voor haar alvast een mooie leerschool. Ook 
komen stagiaires van verschillende niveaus vaak even 
een kijkje nemen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
die bij ons gewerkt of stagegelopen heeft zich bewust is 
van het kattenoverschot en waarom wij ons hier zo sterk 
voor inzetten. 

Het steriliseren/castreren voelt regelmatig als een 
druppel op een gloeiende plaat en de moed kan ons 
soms even flink in de schoenen zakken. En toch moeten 
we doorgaan met dit deel van ons werk. Zeker nu we 

weer volop in de kittentijd zitten. Hoe krijgen we toch 
het idee uit mensen hun hoofd dat ‘één keer een nestje’ 
bij de kat ‘zo leuk’ is. Voor honden geldt dat al lang 
niet meer. Mensen raken de kittens helaas nog veel te 
makkelijk kwijt waardoor er geen rem zit op het krijgen 
van een nestje. En natuurlijk is het fijn als de kittens 
een plekje vinden, maar krijgen die kittens over een 
half jaar ook allemaal één nestje omdat het ‘zo leuk’ is? 
Het is en blijft op deze manier een inktvlek die alsmaar 
groter wordt. Naast de ingreep is voorlichting dan ook 
ontzettend belangrijk. Het vraagt om een enorm lange 
adem, maar ooit zullen we verschil gaan merken door 
onder andere ons eigen werk. 

Gelukkig mag ik u ook weer even 
vertellen hoe het met ons allemaal 
gaat. Want wij katten weten dat van 
elkaar en ons personeel kan er alleen 
maar naar raden. 
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Miauw, miauw allemaal! Dat was alweer even een tijdje 
geleden dat ik u over onze belevenissen mocht miauwen. 
Ik moest ook even goed nadenken over wat er allemaal 
gebeurd is… ik ben de laatste tijd wel eens wat afgeleid. 
Er was een poes, Hester heette ze, waar ik heel erg dol 
op was. Zij was nog net wat ouder dan mij en voelde 
zich niet zo goed meer de laatste tijd. Ons personeel had 
haar al een keer eerder gevangen en daarna kreeg ze 
steeds lekkere hapjes waar ze volgens mij zo’n vieze pil in 
hadden verstopt. Ze at dat gelukkig wel op want het was 
vast goed voor haar. Maar na een tijdje wilde ze ook dat 

niet meer. Toen is de dierenarts gekomen en heeft ze een 
prikje gekregen waardoor ze niet meer wakker werd. Ik 
vind dat best een beetje eng maar vond het ook niet fijn 
dat ze niet meer blij was. Ik miste haar in het begin heel 
erg. 

Maar nu woont er sinds een paar maanden een heel 
mooi nieuw poesje in mijn verblijf en zij is nu mijn 
vriendinnetje. U weet wel dat ik tegen alle nieuwkomers 
aardig doe, dus ook tegen haar. En dat vond ze heel erg 
fijn waardoor ze steeds bij mij kwam liggen. Ze miauwde 
mij haar verhaal… dat was best een beetje verdrietig. 
Ik geloof dat ons personeel daar ook een verhaaltje 
over schrijft. Haar baasje was overleden en zij woonde 
nog samen met wat collega’s op een boerderij. Maar 
niemand wilde voor ze zorgen dus zijn ze gevangen. Dat 
had ze best spannend gevonden. Ze was in het begin ook 
erg bang maar ik heb haar natuurlijk verteld dat dit niet 
hoeft. Dat ons personeel heel erg lief is en lekkere hapjes 
komt brengen. En nu snapt ze dat. Ze doet nu zelfs zo 
overdreven, dat ik bang ben dat ze misschien nog wel 
weer een eigen baasje gaat krijgen. Dan gaat ze weer 
weg. Dus ik heb gezegd dat ze wat minder idioot moet 
doen. Ik weet zelf heel goed hoe ik met mijn personeel 
om moet gaan. Ik word natuurlijk een dagje ouder en 
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af en toe lig ik heel diep te slapen. Dan is ons personeel 
bang dat er iets met mij is en komen ze me wakker 
maken en knuffelen. Ik kijk dan even met opzet een 
beetje zielig en weet dan dat ik wat lekkers krijg. Miauw, 
miauw… ze trappen er elke keer weer in.

Ik moet echt elke dag even met mijn collega’s buiten het 
verblijf praten om goed te weten hoe het overal gaat. 
Eerst hielp die gekke Henk mij nog wel vaak eens, maar 
die heeft tegenwoordig wat anders te doen. Ik snap echt 
niet wat al die rare mensen zo leuk aan hem vinden, 
maar hij wordt overal op de foto gezet. Alsof hij een 
fotomodel is… Snapt u dat nou? Ze kunnen hier bij mij de 
prachtigste foto’s maken want zeg nou zelf… niks mooier 
dan een zwarte kat toch? Maar nee… Henk die altijd 

zijn tong uitsteekt en zijn dikke buik laat zien is blijkbaar 
leuker. Hij schijnt zelfs meerdere namen te hebben. 
Sommige mensen noemen hem Willem… pfff…. Wat een 
overdreven gedoe. 

Gelukkig miauwen Tommie en Noah mij wel elke dag 
even. Zo hoor ik waar nieuwe collega’s zijn komen 
wonen, welke oude collega’s zijn verhuisd en soms 
verdrietig… welke collega’s overleden zijn. Ik vind het 
prima zo. Hoef zelf ook echt niet overal rond te lopen om 
dat te ontdekken. Daar word ik veel te moe van. Laat mij 
maar lekker in het zonnetje liggen met mijn meisje. 
Binnen in ons verblijf is het trouwens ook heel erg fijn. 
Ons personeel bedenkt elke keer weer nieuwe dingen 
om het voor ons nog wat fijner te maken. Zo is er die 
handige Ingrid die allemaal dingen maakt. Zij heeft 
allemaal huisjes tegen de muur aangemaakt waar wij 
met trapjes in kunnen komen. Ik doe dat niet hoor… wat 
een gedoe. Ik lig lekker op de bank. Maar er zijn ook 
collega’s die het heerlijk vinden om zo lekker hoog te 
zitten. 

Wat heb ik weer genoten van alle feestjes hier! We 
hebben dit nu twee keer per jaar en ik vind het helemaal 
geweldig. Vooral het grote feest als er overal gezellige 
lapjes en slingers hangen. Er komen dan heel veel 
mensen met mij knuffelen. Ik kan niet wachten tot het 
weer zover is. Maar eerst genieten we nog maar even 
heerlijk van de warme zon. U mag mij ook best eens 
eerder opzoeken hoor! Dat vind ik heel erg gezellig.

Tot gauw!

Kopje van Dino
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Hoi,

Het gaat heel erg goed met Kitty en Moes (ze hebben nog 
steeds deze namen) Ze 
zijn goed gewend en mochten afgelopen zondag voor 
het eerst even buiten rond kijken. Ze komen ook af en 
toe lekker even knuffelen maar zitten ook graag in de 
vensterbank. Spelen vinden ze ook heel erg leuk en vooral 
met balletjes die alle kanten opvliegen. We proberen ze 
aankomend weekend weer even buiten te laten zodat ze 
over een tijdje steeds vaker 
naar buiten gaan, ik ben benieuwd! Ook heb ik een paar 
foto’s meegestuurd, vind je vast wel leuk om te zien! Wij 
zijn in ieder geval heel erg blij met Kitty en Moess en 
volgens mij hebben ze het erg naar de zin bij ons. 

Groetjes, Jan en Maya 

Teplak
Hallo allemaal,

Vandaag precies een jaar geleden heb 
ik Mouse en Tom bij jullie opgehaald en 
we zijn elke dag nog heel blij met elkaar. 
Mouse die nu meisje heet was best 
getraumatiseerd, maar daar merk ik bijna 
niks meer van. Elke nacht ligt mevrouw 
als een diva naast mij in bed en kan 
heerlijk overdreven miauwen als ze iets 
gedaan wil hebben. 

Alleen als ik visite heb dan trekt ze zich 
terug. Tom is totaal anders, die komt er 
juist bij zitten als er visite is. Hij wil niks 
missen. Hij slaapt liever apart maar geeft 
mij om 6 uur in de ochtend al liefdes 
beetjes en kopjes omdat hij eten wil. Ook 
zit hij vaak op het balkon, mijn buren 
vertellen mij dat hij echt alles in de gaten 
houdt (bij mooi weer laat ik de deuren 
open zodat hij altijd naar buiten kan) 
Meisje zit minder buiten, ze is het liefst bij 
mij als ik vrij ben. 
Ze zijn nog steeds ook close met elkaar 
maar kunnen ook achter elkaar aan 
rennen en elkaar hardhandig aanpakken. 

Al met al zijn wij met zijn drietjes een 
perfect gezinnetje! 

Hallo allemaal, 

Hier een berichtje van Bubu. Vorige week kwam rode kater Bono langs met 
zijn baasjes, hij was een beetje verdrietig omdat zijn vriend Remy overleden 
was bij een ongeluk. 

Gelukkig kon ik hem een beetje opfleuren en besloot ik zelf ook maar dat 
ik de beste keuze was want ik was al in de reismand gaan liggen, alleen 
het deurtje hoefde nog maar dicht en we konden gaan. Onderweg moest 
ik een beetje overgeven en wat miauwen maar toen dacht ik aan de vorige 
keer dat ik onderweg ging in een reismand en toen kwam ik ook goed 
terecht dus ik besloot me te laten verrassen waar ik nu heen zou gaan. Ik 
ging lekker liggen met mijn staart over mijn neus en ging lekker slapen. We 
kwamen aan bij een boerderij in Overijssel met allemaal andere dieren, 2 
Kooiker hondjes, IJslandse paarden, cavia’s en konijnen, een gezellige boel. 
Ik ging gelijk naar de kamer en toen ging vrouwtje samen met mij de grote 
kattenbak vol schone steentjes doen en laten zien waar brokjes en water te 
vinden is. Ook deed ze allemaal mandjes en kleedjes in de vensterbanken 
zodat ik lekker naar buiten kan kijken en een beetje kan wennen aan mijn 
nieuwe omgeving. 

Het gaat heel goed met mij, de hondjes en ik waren gelijk dikke vrienden en 
we liggen samen stiekem op de bank te slapen, ook met Bono gaat het heel 
goed, vanaf het begin eten we samen en ook snoepjes kunnen we samen 
delen. We gebruiken ondanks dat er 2 staan maar 1 kattenbak. Ik wil al een 
beetje spelen met Bono en loop mijn baasjes overal achterna. Alleen naar 
de wc of onder de douche gaan is er niet meer bij voor mijn baasjes want ik 
kom gezellig even kijken. 

Ik heb een fijne plek waar ik heel oud mag worden en waar ik lekker veel 
geknuffeld word en lekkere snoepjes krijg. 

Heel veel groetjes van mij en vrouwtje zal af en toe nog een foto sturen hoe 
het met me gaat. 

Heel erg bedankt voor de goede zorgen. 

Hallo Kat in Nood,

Het gaat heel goed met ons duo! Ik kan ze niet meer weg 
denken. 
Beide houden ze erg van knuffelen en alles samen met elkaar 
en met mij doen. Waar ik zit, zijn zij ook. Sparkey (inmiddels 
omgedoopt naar Henry) begint volgens mij een beetje in de 
war te raken af en toe, en zit af en toe eventjes midden in de 
kamer te miauwen, maar zodra ik hem roep komt die er ook 
weer heel hard enthousiast aan gerend. Hij is laatst naar de 
trimmer geweest dus momenteel groeit het haar langzaam 
terug. Finesse gaat deze maand even naar de trimmer. 
Finesse is echt een schatje, super zachtaardig en altijd Henry 
aan het wassen. Oja, één ding, persoonlijke ruimte kennen 
ze niet, ze duwen allebei het liefst hun neus helemaal in mijn 
gezicht haha.  Oftewel, die gaan voor geen goud meer weg! 

Met vriendelijke groet, 
Rianne

Hoi,

Ik wilde jullie even wat fotootjes sturen van Seffen en laten weten 
dat hij het volgens mij heel fijn vindt bij mij :-) Ik ben super blij 
met hem en helemaal verliefd haha. Hij is een grote knuffel, komt 
altijd bij me liggen en slaapt zelfs tegen me aan ‘s nachts haha! 
Zo lief! 

Hij voelt zich volgens mij helemaal thuis:) Medicijnen geven gaat 
goed, hij was gelijk gewend aan de kattenbak, die ik nog met de 
deksel eraf heb gelaten, en hij ligt altijd fijn op m’n bank bij de 
verwarming, op m’n bed of bij mij op schoot als ik thuis ben😊 hij
doet ook erg z’n best om telkens ergens op me te liggen haha. Ik 
ben echt super blij met hem!! 

Liefs van Lisa
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Pension Lekker op vakantie, 

goede zorg voor uw kat 

én een goed doel steunen?

Hoe mooi kan het zijn? U gaat heerlijk op 

vakantie, uw kat krijgt een uitstekende 

verzorging en u steunt tevens een goed 

doel!

Het is mogelijk om uw kat tijdens uw 

afwezigheid onder te brengen in ons 

pensiongedeelte. Doel is om de Stichting 

een financieel steuntje in de rug te 

geven. Net als de verblijven voor de 

stichtingskatten heeft ons pensiondeel 

een mooi ingericht binnenverblijf met 

voldoende individuele ligplekjes en een 

ruime buitenren.

Uw kat is verzekerd van een prima 

verzorging waardoor u met een gerust 

hart weg kunt gaan. Door ons kundige 

personeel en de wekelijkse aanwezigheid 

van onze dierenarts zijn alle katten bij ons 

welkom. Zowel wat betreft hun gedrag als 

medische verzorging.

Voor meer informatie en/of reserveringen 

kijk op onze website www.katinnood.nl

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

als donateur voor minimaal € 25,- per jaar. Stuur mij een acceptgiro voor de betaling.

voor financiële adoptie van         kat(ten) à € 11,50 per maand. Stuur mij een 
machtigingsformulier voor de betaling.

Datum Handtekening

Ik geef mij op (aankruisen):

In beide gevallen ontvangt u het ‘Zwervertje’

Stuur de bon naar: Stichting Kat in Nood, Sannige Wyk 5a, 9222 LE Drachtstercompagnie

De doelstelling van de stichting is de opvang van 
niet- of moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft 
veelal katten op hoge leeftijd of met een handicap. 
Deze katten komen uit het gehele land omdat zij vanuit 
veel asielen niet plaatsbaar zijn. Als gevolg daarvan 
zouden de dieren -na verloop van tijd- moeten worden 
afgemaakt. Ook katten van particulieren die niet meer 
thuis verzorgd kunnen worden zijn bij ons welkom. Vaak 
neemt een regulier asiel deze dieren niet op. Wij vinden 
dit niet juist omdat ook deze katten recht hebben op 
een liefdevolle verzorging! Naast de opvang zet de 
stichting zich actief in tegen het kattenoverschot in 
Nederland.
 
De inkomsten van de stichting komen voornamelijk 
uit donaties, giften van particulieren en legaten of 
erfenissen. Tevens kennen wij een adoptiefonds 
waarbij men één of meerdere katten voor een bepaald 
bedrag per maand kan adopteren. Stichting Kat in Nood 
ontvangt geen subsidies. 

Stichting Kat in Nood is door de belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Kat in Nood hoeft daarom geen successierecht 
of schenkingsrecht te betalen over de erfenissen en 
schenkingen die zij ontvangt. U heeft als donateur van 
een ANBI ook een belastingvoordeel: u kunt uw giften 
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken 
binnen de daarvoor geldende regels.

Daarnaast is de stichting in het bezit van het Keurmerk 
Goed Besteed (KGB). Wanneer een goed doel het 
Keurmerk Goed Besteed heeft, kunt u er van op aan dat 
er toezicht plaats vindt op de genoemde organisatie. 
Dan weet u dat er controles zijn op het bestuur, beleid, 
bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van 
het bewuste goede doel.

ALLE GIFTEN ZIJN WELKOM!
IBAN: NL75 INGB 0003 8843 93

Over Kat in Nood



Koolwitje warmt zich ‘s ochtends op tegen de driedubbele beglazing!

INbeeld


